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ها و حوادث لطمه زننده به شهرت بر عملکرد مالی هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شهرت شرکت - چکیده
هاي تحقیق از اطالعات هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. براي آزمون فرضیه شرکت

استفاده  1394تا  1386هاي ه زمانی سالهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلمالی شرکت
در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از ابتداي سال  1386اي همگن، قبل از سال  شده است براي انتخاب نمونه

گیري متغیرهاي تحقیق، از تجزیه و تحلیل ها در بورس مورد معامله قرار گیرد. پس از اندازه سهام آن 1386
ها با استفاده تکنیک آماري هاي تحقیق استفاده گردید. آزمونبراي آزمون فرضیه رگرسیون خطی چند متغیره

دار بودن کل مدل با توجه به  هاي پژوهش نشان داد در بررسی معنیهاي پنلی صورت پذیرفته است. یافتهداده
ر بودن کل مدل دا % معنی95) با اطمینان 0000/0باشد ( تر می کوچک 05/0از  Fکه مقدار احتمال آماره این

درصد از متغیر وابسته عملکرد مالی توسط  66شود. ضریب تعیین مدل نیز گویاي آن است که  تأیید می
 بر معناداري اثر شرکت شهرت که است معنی بدین موضوع این. گرددمتغیرهاي وارد شده در مدل تبیین می

سبه شده براي متغیر شهرت شرکت برابر ها دارد. با توجه به اینکه ضریب برآوردي محاکرد مالی شرکتعمل
 بدست آمده ارتباط بین این دو متغیر با نسبت جاري مستقیم است. 054/0

  ها، حوادث لطمه زننده به شهرت، عملکرد مالیشهرت شرکت واژگان کلیدي:
  

 مقدمه
اهداف توسعه  بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه و تخصیص بهینه آنها در راستاي افزایش تولید و

گذارد. بنابراین، وجود بازار اقتصادي و اجتماعی آثار انکارناپذیري را بر متغیرهاي کالن اقتصادي برجا می
ها، هدایت بورس یکی از عالئم توسعه اقتصادي است و فعال بودن آن سبب سهولت تأمین مالی شرکت

هاي کوچک از راکد ماندن احتمالی سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیريهاي کوچک سرمایهسرمایه
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ها معیار بااهمیتی در و کسب درآمد براي عموم و سایر مزایاي مربوط به بازار بورس است. بازده سهام شرکت
کنندگان منابع مالی مورد نیاز واحدهاي اقتصادي هستند، گذاران، که تأمینهاي مالی است. سرمایهگیريتصمیم

گیري از سود و مزایاي نقدي و نیز مالکیت این کنند. از جمله بهرهگذاري میفی سرمایههاي مختلبا انگیزه
هاي شود، افزایش ثروت است. یکی از راهگذاري میواحدها است. از دالیلی که سبب گرایش مردم به سرمایه

گذاري ز سرمایهگذاري و یکی از شقوق بازده، سود حاصل ااین افزایش، کسب بازده مناسب از محل سرمایه
است. به عبارت دیگر، یکی از دالیل اصلی خرید اوراق بهادار کسب سود است. سود از اطالعات با اهمیت در 

باب سود، گویاي این اهمیت است. سود  ها دررود. حجم مطالعات و پژوهشتصمیمات اقتصادي به شمار می
-ر گذشته، حال و آینده داشته باشد تا سرمایهیابد که شرکت عملکرد مناسبی دشرکت نیز زمانی افزایش می

گذاري نماید. همچنین عوامل متعددي وجود دارد که بر عملکرد گذار با ریسک کمتري در شرکت سرمایه
زا سیبآ(ریسک سیستماتیک) و حوادث  توان به شهرت شرکت، بتاشرکت موثر است، از جمله این عوامل می
عددي بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است که برخی از این عوامل به شهرت شرکت اشاره کرد. عوامل مت

باشد. این معیارها، جزء مهمترین معیارهایی عبارتند از؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، بتا (ریسک سیستماتیک) می
گیرند. همچنین گذاران قرار میگذاري مورد توجه سرمایههاي سرمایههستند که در زمان انتخاب فرصت

یک از این  ي متعددي در رابطه بین تاثیر این عوامل بر عملکرد شرکت انجام پذیرفته است. هرهاپژوهش
هاي کوچک اند که به بررسی یک یا چند عامل موثر بر عملکرد شرکت بپردازد. شرکتتحقیقات سعی کرده

تجاري، نوسانات  هايدر برابر تغییر شرایط اقتصادي حساس هستند، بنابراین در زمان تغییر چرخه معموالً
توان نتیجه گرفت که یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و عملکرد دهند،. بنابراین میبیشتري از خود نشان می

ترین منابع برون که از جمله کاربرديشرکت وجود دارد با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به این
ورس، افزایش بازدهی و افزایش سرمایه است و از طرفی هاي فعال در بسازمانی تأمین مالی در میان شرکت

شود واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطالعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می
) به بررسی تاثیر شهرت EGLSدر این تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردي (

  ه زننده به شهرت بر عملکرد مالی استفاده شده است.ها و حوادث لطمشرکت
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  بیان مسئله
ارتباط دارد. در این زمینه، این مقاله یک  هاارزش شرکت بااي شهرت شرکت و خطر شهرت به طور فزاینده

بررسی جامع از شواهد تجربی در ادبیات، با توجه به ارتباط بین آسیب رساندن به شهرت شرکت و عملکرد 
  )2012کند (کالردي، هاي بزرگ، در نتیجه به رفتار ذینفعان فراهم میمالی شرکت

بنابراین، تمرکز اصلی بر شواهد تجربی در مورد تاثیر شهرت شرکت بر رفتار ذینفعان و بر عملکرد مالی 
گذاشته خواهد شد. در مرحله بعد، ادبیات پژوهش رویداد در مورد تاثیر شهرت و حوادث لطمه زننده به این 

هرت بر عملکرد مالی بررسی شده است، و در نهایت، مفاهیم براي مدیریت ریسک همراه با بحث نیاز به ش
  ).2007(هلم،  تحقیقات آینده است

حفاظت از اعتبار یک شرکت یکی از وظایف دشوار براي یک مدیر ریسک است. عالوه بر این، خطر 
هاي مهم به خصوص در برابر پس زمینه از راي شرکتاي بابتال به شهرت در حال تبدیل شدن به طور فزاینده

یابد می تر انتشارهاي اجتماعی و اینترنت، است که در آن به خصوص خبر بد سریعاي از رسانهاهمیت فزاینده
  ).2015(لی و همکاران، 

شود این است که آیا شهرت شرکت و یا شهرت حوادث مخرب داراي تاثیر در نتیجه سوالی که مطرح می
گذارد؟، (به عنوان مثال به دلیل کاهش در درآمد ناشی از تغییر هاي بزرگ مالی میمنفی بر عملکرد شرکت

هاي ذینفع داخلی و خارجی مرتبط معموال شامل مشتریان، تامین کننده، گروه .1شدید در رفتار ذینفعان شامل 
  .). جوامع محلی2گذاران، و (بالقوه) کارکنان، سرمایه

اند. در نتیجه داده محققان روابط عمومی؛ تمرکزشان را روي مدیریت ارتباط افزایش سال قبل،در طول ده 
اند تا یک مفهوم کلیدي براي اثبات کرده هاي زیادي تالشهم کارشناسان و هم محققان روابط عمومی سال

 "شهرت"عاصر، بنابراین در تحقیقات روابط عمومی م اثربخشی روابط عمومی بر سطوح سازمانی بیابند.
سازمانی، به عنوان مفهوم کانونی ومهم براي نشان دادن ارزش روابط عمومی در یک سازمان پیشنهاد شده 

 هاي رفتاري کارکنان دردیگر، شهرت سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ویژگی است. لذا از طرفی
  ).2004کولینز و هان، (شود هاي مختلف نگریسته میسازمان
هاي بسیار دور، یک مفهوم شناخته شده بوده، اما تحقیقات چند که مفهوم حسن شهرت از گذشته هر

وکار و تجارت، قدمتی بیش از نیم قرن ندارد. فاز ي کسبخصوص در حوزهي آن و بهآکادمیک درباره
همیت استراتژیک مدیران به ا 1980ي گردد و اواسط دههبرمی 1970تا  1950هاي نخست این تحقیقات به دهه
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گذاري بیشتري براي این تحقیقات ایجاد و حفظ حسن شهرت به عنوان یک مزیت رقابتی پی بردند و سرمایه
 ها داشتن حسن شهرت بود.ها بهترین راه اعتماد به شرکتانجام دادند، زیرا به اعتقاد آن

عجین شدن افراد به کار  از میزاندار کرده و فقدان شهرت سازمانی، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه
نسبت به تحقق این اهداف کاسته است و از  چنین حساسیت آنهاها و اهداف سازمان و همو تعهد آنها به ارزش

رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و  هاياین طریق، موجب از دست رفتن مزیت
تر به فعالیت در آن هستند خواهد شد. بنابراین آگاهی هرچه بیش هاي عصرحاضر ناگزیررقابتی که سازمان

چنین تاثیر گیري شهرت سازمانی و همهاي مختلف از عوامل موثر بر شکلکنندگان سازماناداره مدیران و
با کار اعضاي سازمان،  چنین میزان عجین شدنوجود شهرت سازمانی مستحکم بر میزان تعهد کارکنان و هم

منسجم و دست یافتن به مزایاي رقابتی حاصل  ده و زمینه الزم جهت شکل دادن به شهرت سازمانیضروري بو
  ).2014(چاکاوردي و همکاران،  از آن را در پی خواهد داشت

دهد، به گیري شهرت شرکت با مروري ارائه شده در ادبیات ارائه میانواع تعاریف و رویکردهاي اندازه
کننده درك مجموع سهامداران یک شرکت در مالی و غیرمالی بعدي، منعکسرسد که اعتبار چندنظر می

هاي با شهرت باالتر دهد تا مزیت رقابتی بالقوه قابل توجه براي شرکتوجود داشته باشد و آن اجازه می جنبه
 که چندین نظرسنجیدارد. در نهایت، شهرت نیز در نظر گرفته دارایی نامشهود استراتژیک است. در حالی

در یک رابطه تمرکز تنها، به  از ادبیات تجربی در شهرت شرکت و خطر شهرت، آنها اکثراً وجود داشته است
عنوان مثال هم رابطه بین آسیب رساندن به شهرت حوادث و عملکرد مالی و یا بین شهرت شرکت و اثرات 

وردن درك بهتري از مدیریت دارد. برابر این پس زمینه، هدف از این مقاله این است براي به دست آ مالی
این مطالعه با هدف تعیین اثر عالقه و  دلیل تجربی راجع به این چهار روابط، ریسک موثر از طریق ارائه جامع

هاي پرداخت مختلف پرداخته و گذاران و آزمون اثر مکانیسمساختار قدرت و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه
  شهرت بر عملکرد مالی تاثیر دارد؟ها و حوادث لطمه زننده به شرکت در پاسخ به این سوال است آیا شهرت

  
  پیشینه پژوهش
  تحقیق داخلی

در پژوهشی بررسی تاثیر شهرت سازمانی ادراك شده از طریق رضایت  1393خانم سعادتخواه در سال 
رت یا شان در ایجاد شهرت شرکت ملی شهرستان رشت عنوان نمود شهشغلی بر آگاهی کارکنان از نقش
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هاي ها براي سالها و سازمانباشد. افراد، گروهوجهه سازمان یک عامل ضروري براي کسب اعتماد عمومی می
-اندیشیدند که این موضوع میها و مردم در مورد خودشان میبسیار طوالنی به چگونگی تفکر سایر سازمان

نقش را در ایجاد شهرت سازمانی، ترین تواند اهمیت شهرت سازمانی را در عصر جدید نشان دهد. مهم
باشند و در جذب و حفظ مشتریان نقش اصلی کنند. زیرا آنها در تماس مستقیم با مشتریان میکارکنان ایفا می

را برعهده دارند. هدف از این تحقیق سنجش تاثیر شهرت سازمانی ادراك شده از طریق رضایت شغلی بر 
باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف ملی شهرستان رشت میشان درشهرت شرکت آگاهی کارکنان از نقش

کاربردي و از نظر روش از نوع علی است. جامعه آماري تحقیق کارکنان شرکت ملی شهرستان رشت هستند 
ها به عنوان نمونه آماري انتخاب گردیدند. براي گردآوري نفر از آن 194که با استفاده از فرمول کوکران، 

) استفاده گردید که روایی آن با نظر جمعی از اساتید مورد تایید قرار 2011قاله هلم (ها از پرسشنامه مداده
گرفت، همچنین جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است. جهت تجزیه 

بهره  LISREL 8.54و  SPSS19افزار یابی معادالت ساختاري با استفاده از نرمها از روش مدلو تحلیل داده
دهد که شهرت سازمانی ادراك شده بر برده شده است که نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نشان می

چنین، تاثیر مثبت رضایت شغلی بر آگاهی کارکنان از نقشی که بر شهرت رضایت شغلی تاثیر مثبت داشته و هم
رت سازمانی ادراك شده بر آگاهی کارکنان از سازمانی دارند، مورد تایید قرار گرفته است. ولیکن تاثیر شه

 .باشدنقشی که بر شهرت سازمانی دارند، مورد تایید نمی

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر شهرت سازمانی بر نیات رفتاري مشتري در  1393آقاي حقیقی در سال 
به عنوان متغیرهاي  هاي شناخت، اعتماد و تعهد،شرکت اقتصاد نوین بیان نمود براي این منظور، از مؤلفه

فرضیه تدوین شد. جامعه آماري تحقیق حاضر را مشتریان شرکت  8میانجی استفاده، و بر این اساس 
آوري داد. ابزار جمعاقتصادنوین در شهر تهران که حداقل یک حساب در شرکت داشتند، تشکیل می

گیري در ایی آن براساس نمونهسؤال بود که بعد از سنجش روایی و پای 25اي شامل اطالعات، پرسشنامه
آوري شده براساس روش تحلیل عاملی و هاي جمعدسترس، بین مشتریان توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده

تحلیل معادالت ساختاري انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که مدل، از برازش مناسبی برخوردار است، 
هاي شناخت، داري دارد، و شهرت سازمانی از طریق مؤلفهعنیشهرت سازمانی با نیات رفتاري مشتري ارتباط م

  .تعهد و اعتماد، با نیات رفتاري مشتري ارتباط دارد. در انتها، براساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی مطرح شد
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  هاي خارجیتحقیق
-مایه) در تحقیقی با عنوان تاثیر شناخت شهرت شرکت روي رفتار سر2016آسپارا و تیکانن در سال (

گذاران انجام شد مدل جامعی را ارائه کردند که براي انتخاب سهام، نفر از سرمایه 400گذاري افرادي که روي 
گذاري اکتفا نکرده، بلکه عواملی فراتر از بازده مالی و ریسک مورد انتظار تنها به بازده مالی و ریسک سرمایه

وامل روانشناختی و شخصیتی افراد در انتخاب سهام. نتایج دهد. این عوامل عبارتند از عرا نیز مدنظر قرار می
هاي با گذاري در سهام شرکتگذاران پاسخگو نسبت به سرمایهدرصد از سرمایه 14,7این تحقیق نشان داد 

  تفاوت بودند.ریسک و بازده مالی برابر بی
ر تایوان و کره در طول در پژوهشی به مقایسۀ وضعیت مالی چهار شرکت ترابري د 2015فوربورن در سال 

گیري چندمعیاره پرداختند. در این تحقیق، ابتدا و با استفاده از برخی از فنون تصمیم 2009 -1999سال دورة 
ها از بندي شرکتهاي مالی از روش آنتروپی استفاده شد؛ در مرحلۀ بعد، براي رتبهبراي تعیین وزن نسبی نسبت

  .هاي خاکستري استفاده شدتحلیل رابط
گذاري انجام داد. وي گیري سرمایهها بر تصمیم) تحقیقی با عنوان تاثیر شهرت شرکت2014هلم در سال (

گذاري شناسایی کرد و منجر به انتخاب سهام گیري سرمایهها را به عنوان جزء اصلی تصمیمشهرت شرکت
گذار و که به آن رضایت سرمایه گذاردگذار اثر میها بر روابط ایجادکننده با سرمایهشود. شهرت شرکتمی

گذار به طور گیرد که رضایت سرمایههاي جدید تحقیقاتی هستند. هلم نتیجه میگویند که محدودهوفاداري می
  کند.گذار درك میمثبتی تحت تاثیر درجه شهرتی است که سرمایه

را در قالب متغیرهایی شود در مطالعه حاضر شهرت شرکت و حوادثی که باعث از بین رفتن این شهرت می
ها و نرخ بازده فروش بررسی نمود در تحقیقات روابط چون نرخ بازده حقوق صاحبان سهام نرخ بازده دارایی

سازمانی، به عنوان مفهوم کانونی و مهم براي نشان دادن ارزش روابط عمومی در  "شهرت"عمومی معاصر، 
- رت سازمانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر ویژگییک سازمان پیشنهاد شده است. لذا از طرفی دیگر، شه

شود. فقدان شهرت سازمانی، احساس تعلق اعضا به هاي مختلف نگریسته میهاي رفتاري کارکنان در سازمان
-ها و اهداف سازمان و همدار کرده و از میزان عجین شدن افراد به کار و تعهد آنها به ارزشسازمان را خدشه

هاي ا نسبت به تحقق این اهداف کاسته است و از این طریق، موجب از دست رفتن مزیتچنین حساسیت آنه
هاي عصر حاضر ناگزیر به رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی که سازمان

هاي مختلف از کنندگان سازمانفعالیت در آن هستند خواهد شد. بنابراین آگاهی هرچه بیشتر مدیران و اداره
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چنین تاثیر وجود شهرت سازمانی مستحکم بر میزان تعهد گیري شهرت سازمانی و همشکل عوامل موثر بر
چنین میزان عجین شدن با کار اعضاي سازمان، ضروري بوده و زمینه الزم جهت شکل دادن به کارکنان و هم

که ارزش  از آنجا را در پی خواهد داشتنشهرت سازمانی منسجم و دست یافتن به مزایاي رقابتی حاصل از آ
ها منجر وکار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوري سازماننام تجاري در تدوین استراتژي کسب

ن، شناسایی تأثیر شخصیت و شهرت سازمان بر ارزش نام تجاري و عملکرد مالی بسیار مهم یشود، بنابرامی
  .است

  
  پژوهش  روش

شمار آورد که  توان این تحقیق را نوعی پژوهش کاربردي به ي تحقیقات، برمبناي هدف، میبند از نظر دسته
گذاري است.  صورت مستقیم، قابل کاربرد جهت انتخاب منابع تأمین مالی و سرمایه دست آمده از آن به نتایج به

» شبه تجربی«ات ها، تحقیق حاضر از نوع مطالع بندي تحقیقات برحسب نحوه گردآوري داده از نظر دسته
اي که  شود یا از واقعه ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم می ها، داده گونه طرحباشد. در این می

رویدادي (با  شناسی تحقیق از نوع پس آید همچنین روش بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است بوجود می
  باشد. استفاده از اطالعات گذشته) می

 
  ماري و نمونه آماريجامعه آ

  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.این تحقیق را با استفاده از اطالعات شرکت
منظور انتخاب نمونه  گیري هدفمند استفاده شد. بهدر این پژوهش براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه

  عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:هزیر بودند ب هایی که داراي ویژگی آماري، شرکت
ها، فعالیت  گذاري، بیمه، لیزینگ و شرکت هاي سرمایه دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکتبه .1

 هاي انتخابی، تولیدي باشد. شرکت

در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از ابتداي سال  1386اي همگن، قبل از سال  براي انتخاب نمونه .2
 ها در بورس مورد معامله قرار گیرد. سهام آن ،1386
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در بورس،  1386-1394ها ها در طول سال هاي فعال، معامالت این شرکت منظور انتخاب شرکتبه .3
هاي مذکور در بورس،  ها باید در طول سال عبارت دیگر، سهام این شرکتدچار وقفه نشده باشد. به

 باشد. ماه 6فعال باشد و طول وقفه، نباید بیشتر از 
اسفند ماه بوده و  29ها منتهی به  جهت قابلیت مقایسه و براي جلوگیري از ناهمگونی، سال مالی آن .4

 تغییر سال مالی داده باشند. 1386 -1394هاي  نباید در فاصله سال
 اند. ده نبوده ها زیان هایی که در طی این سال شرکت .5
 ها منفی نباشد. هایی که حقوق صاحبان سهام آن شرکت .6
 ها قابل دسترس باشند. هاي توضیحی همراه آن هاي مالی و یادداشت ورتص .7

  شرکت) انتخاب گردید. -(سال 134با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه آماري، 
 

  ها آوري داده روش جمع
شد. هدف از بکارگیري با اي میها در این پژوهش بررسی متون و از نوع مطالعات کتابخانهابزار گردآوري داده

توان باشد. که از این جهت میها بررسی رابطه همبستگی بین چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته میاین روش
هاي همبستگی تلقی کرد. در این تحقیق، روش تحقیق در زمره پژوهش پژوهش حاضر را براساس ماهیت و

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  سهام شرکتهاي مختلف تامین مالی بر بازده و ریسک  تأثیر روش
گیرد و براي بررسی این ارتباط با توجه به متغیر کنترل  مورد بررسی قرار می 1394تا  1386هاي تهران، بین سال

هاي فوق از تکنیک  هاي رگرسیون چند متغیره استفاده شده که به منظور تخمین مدل اندازه شرکت از مدل
هاي مربوط به گردآوري اطالعات در این تحقیق، شامل مطالعه مبانی  شود. روش ویی استفاده میهاي تابل داده

آوري اطالعات واقعی مربوط به متغیرهاي مورد  نظري براساس تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی و جمع
نه اینترنتی بورس اوراق و ساما "آورد نوین ره" ،"تدبیرپرداز" هاي اطالعاتی موجود از قبیل نظر از طریق بانک

  باشد. ها می منظور آزمون فرضیه بهادار، به
  

  ابزار گردآوري اطالعات
برداري و در مطالعه حاضر روش مورد استفاده براي گردآوري اطالعات در حوزه ادبیات تحقیق، بصورت فیش

آورد افزار بورسی رهها و متغیرهاي اثربخشی نیز از نرماسناد کاوي بود و اطالعات مربوط عملکرد شرکت
  سازمان بورس گردآوري شد. 2نوین
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  نتایج آزمون 
هاي شرکت به طور همزمان با شهرت شرکت و عملکرد هدف از آزمون این فرضیه تحقیق برخی از ویژگی

  شود: صورت زیر تعریف می  باشد و فرضیه آماري آن به مالی  در ارتباط است می
H0ت تاثیر ندارد.: شهرت شرکت بر عملکرد مالی شرک  
H1.شهرت شرکت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد :  

نظر کارآمد  هاي پانل در برآورد مدل مورد که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده براي این
که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات  مقید و به منظور این Fخواهد بود یا نه، از آزمون چاو یا 

هاي واحدهاي مقطعی) از  تر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتصادفی) جهت برآورد مناسبت
  ها درجدول  زیر ارائه شده است. نتایج حاصل از این آزمونشود.  آزمون هاسمن استفاده می

  
 جدول نتایج آزمون چاو و هاسمن

  نتیجه  P-Value  مقدار آماره آماره تعداد  آزمون
  پانل دیتا  F  21/4  000/0  300  چاو

  هاي تحقیقمنبع: یافته
 جدول  نتایج آزمون چاو و هاسمن

  نتیجه  P-Value  مقدار آماره آماره تعداد  آزمون
  اثرات ثابت  2  000/1  000/0  300  هاسمن

  هاي تحقیقمنبع: یافته  
% رد شده و 95آزمون در سطح اطمینان  H0)، فرضیه0000/0ن (آ P-Valueبا توجه به نتایج آزمون چاو و 

-P چنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و هاي پانل استفاده نمود. هم توان از روش داده گر این است که می بیان

Value ) باشد، فرضیه  می 05/0) که کمتر از 000/0آنH0  رد شده و فرضیه 95آزمون در سطح اطمینان %H1 
  شود. شود. لذا مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد می ته میپذیرف

براي سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک الزم است. عالوه بر بررسی عدم وجود 
ا، ناهمسانی ههایی در ارتباط با نرمال بودن باقیمانده خطی بین متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل، آزمون هم

 ها و عدم وجود خطاي تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیز انجام شود.  ها، استقالل باقیمانده نسواریا
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  هاگیري و بررسی تطبیقی یافتهنتیجه
  ي اصلیفرضیه

هاي شرکت به طور همزمان با شهرت شرکت و هدف از آزمون این فرضیه تحقیق برخی از ویژگی
  شود: صورت زیر تعریف می  آماري آن به باشد و فرضیه عملکرد مالی  در ارتباط است می

H0: .شهرت شرکت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر ندارد  
H1.شهرت شرکت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد :  

باشد  تر می کوچک 05/0از  Fکه مقدار احتمال آماره دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی
 %66 شود. ضریب تعیین مدل نیز گویاي آن است که بودن کل مدل تأیید میدار  % معنی95) با اطمینان 0000/0(

گردد. این موضوع بدین معنی است از متغیر وابسته عملکرد مالی توسط متغیرهاي وارد شده در مدل تبیین می
ها دارد. با توجه به اینکه ضریب برآوردي محاسبه که شهرت شرکت  اثر معناداري بر عملکرد مالی شرکت

بدست آمده ارتباط بین این دو متغیر با نسبت جاري مستقیم است.  054/0ده براي متغیر شهرت شرکت  برابر ش
یابد. بنابراین با توجه به معادله بدست آمده، کاري افزایش یابد، احتمال عملکرد مالی افزایش میاگر محافظه

ها نیز تمال افزایش عملکرد مالی شرکتاح اگر شهرت شرکت افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل،
 6/18دهد که است. این عدد نشان می 186/0یابد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده این مدل برابر افزایش می

کوچکتر از  Fي احتمال آزمون درصد از  تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل قابل تبیین است. آماره
دار است و به بیان دیگر برازش این مدل از اعتبار معنی 95/0فت این مدل با احتمال توان گباشد، لذا می 05/0

است،  944/1واتسون این مدل برابر با  -ي دوربینباالیی برخوردار است. عالوه بر این، با توجه به اینکه آماره
  توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.می

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر شهرت سازمانی بر نیات رفتاري مشتري در بانک  1393ل آقاي حقیقی در سا
داري دارد، و شهرت سازمانی از اقتصادنوین بیان نمود شهرت سازمانی با نیات رفتاري مشتري ارتباط معنی

اس نتایج بدست هاي شناخت، تعهد و اعتماد، با نیات رفتاري مشتري ارتباط دارد. در انتها، براسطریق مؤلفه
  آمده پیشنهاداتی مطرح شد.

توان گفت اطالع یافتن از وجود شرکت ممکن است از هر طریقی صورت پذیرد. تبیین این فرضیه می در
هاي تجاري قوي آن عاملی موثر در شناساندن شرکت به عموم مردم خواهد محصوالت یک شرکت و نام قطعاً

) نشان دادند که بین تبلیغات شرکتی و 2004حققان رولون و همکاران (ي فوق گروهی از مت نظریهابود. در اثب
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عملکرد مالی ارتباط مستقیم وجود دارد. تاثیر ابزارهاي ترفیع فروش بر ارزش  دگذاران و بهبوجذب سرمایه
-سهام شرکت که ممکن است به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر ارزش مشتري توجیه شوند و یا وفاداري به نام

ها تاثیرگذار گیري خرید سهام آنگذاران شوند و در تصمیمهاي تجاري که باعث تبدیل مشتریان به سرمایه
  باشند.

چنین ایجاد احساس مثبت به شرکت گذاران همها به سرمایهایجاد تصویر قوي در ذهن مشتریان و تبدیل آن
-ند که احساسات بر نوع و چگونگی تصمیماها نشان دادهشود. چرا که پژوهشگذاران میباعث جذب سرمایه

رسانی محصول یک شرکت نه تنها در ). ابزارهاي اطالع2014گذارند (داولوینگ و لوسی، گیري تاثیر می
شناساندن آن شرکت به عموم موثر است، بلکه ضمن ایجاد تصویر مثبت از آن شرکت و احساس خوشایند 

هاي محصوالت و نام است و هم در قیمت سهام آن. که مطمئناً گذاران موثرنسبت به آن، هم در جذب سرمایه
گذاران بالقوه بسیار موثر ي ارتباطی با سرمایهترین وسیلهتجاري قوي یک شرکت به عنوان اولین و در دسترس

  هستند.
  

 هاي پژوهشپیشنهادهایی برمبناي یافته
هاي مالی و پولی شوند و سیاستد عمل میها وارگونه بحرانها در سراسر جهان در مقابله با ایندولت -1

گذاران خرد ها را بر بازار سرمایه و سرمایهکنند که خسارت ناشی از این بحرانگونه تنظیم میخود را آن
و کالن حداقل کنند. در کشور ما همانند سایر کشورها انتخاب راهکارهاي مناسب براي کاستن از 

هاي بازارهاي مالی کشور و نحوه نیازمند شناسایی ویژگیهاي مالی، هاي ناشی از بحرانخسارت
 باشد.ها میها از بحرانتأثیرپذیري آن

گذاري در سهام یک شرکت، با استفاده از مدل برازش گردد قبل از سرمایهگذاران توصیه میبه سرمایه -2
- و نتایج را در تصمیمها تشخیص داده هاي مالی شرکتشده در این پژوهش، تأثیرات بحران را بر نسبت

 هاي خود لحاظ نمایند.گیري

هاي پذیرفته کارگزاران بورس و مشاوران مالی نیز که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت -3
باشد، ها میها براي متقاضیان خرید سهام شرکتي شرکتشده در بورس و تشریح وضعیت مالی آینده

 گذاري مدنظر قرار دهند.پژوهش را در انتخاب پرتفوي سرمایهها و نتایج این توانند مدلمی
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شود پیشنهاد می، اندازه شرکت مالکیت و مورد اثرات ساختار هاي بدست آمده درتوجه به یافته با -4
 اندازه شرکت توجه بیشتري داشته باشند. گذاري به ترکیب سهامداران وگذاران قبل ازسرمایهسرمایه
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